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 چكیده  

غرب ايران گستره ای لرزه خیز و فعال از نظر تكتونیكی است. وجود گسل فعال شمال تبريز و گسل های متعدد شاخه  شمال

که مسبب رخداد   محدوده مورد مطالعه موازات آن در شمال و جنوبهای شمال غربی و جنوب شرقی آن و نیز گسل های به  

در اين  .  سزايی برخوردار استبهاهمیت  خیزی منطقه از  مطالعات لرزه   دهندنشان می اند،  های بزرگ در اين منطقه بوده لرزه زمین 

به روش   هاپس از حذف پسلرزهکیلومتر در نظر گرفته شد و    100شعاع    به   37.712و    47.521جغرافیايی    مختصاتمقاله از  

دهد منطقه ترکمانچای در استان آذربايجان شرقی،  که نشان می  .بدست آمد  b=0.87و     a=4.72 خیزیضرايب لرزه   ،نوپوف  -گاردنر

 داده است. ای فراوانی در آن رخ  ساختی است که به تازگی فعالیت لرزه از جمله مناطق فعال زمین 
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Abstract 

Northwest of Iran is a seismically active area. The existence of active northern Tabriz fault in this 

region and numerous northwest and southeast branches of this fault, as well as faults parallel to it 

in the north and south of the study region, indicate that the seismic studies on this area are crucial. 

In this paper, the geographical coordinates of 47.521 and 37.712 with a radius of 100 km were 

considered and after eliminating the aftershocks  using Gardner and Knopoff method, seismic 

coefficients a and b values were calculated to be 4.72 and 0.87, respectively, these results 

demonstrated this fact that Torkmanchay in East Azerbaijan, in which high rate of seismic 

activities occurred recently, is one of the seismically active regions. 
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 مقدمه      1
متعدد شاخه    یو گسل ها   زياست. وجود گسل فعال شمال تبر  یكی و فعال از نظر تكتون  ز یلرزه خ  یگستره ا   راناي  غربشمال 

به موازات آن در شمال و جنوب محدوده مورد مطالعه که مسبب رخداد    یگسل ها  زیآن و ن  یو جنوب شرق  یشمال غرب  یها

  برخوردار است.    يیسزابه  تیمنطقه از اهم  یزیخ مطالعات لرزه   دهندی م  ناند، نشامنطقه بوده  نيبزرگ در ا  یهالرزه ن یزم

تر از  و پیش  5.9در چند ماهه اخیر، رخداد خرد لرزه های باسمنج و زمین لرزه های تسوج و نیز زلزله اخیر ترکمانچای با بزرگی  

غرب کشور است. ضرورت  عال و باالی شمال ورزقان، همه تاکیدی بر احتمال خطر وقوع زلزله و لرزه خیزی ف  –آن زلزله های اهر  

ويژه دارد تا با حرکتی شتابان با بهسازی واحدهای مسكونی روستائی، میزان ريسك لرزه ای را در اين منطقه به طور قابل مالحظه  

 ای پائین آورد.  

(  ورزقان  –منطقه اهر     6.3  و   6.4جفت زمین لرزه هائی با بزرگی  )    1391  مرداد ماه    21  از زلزله  هفت سالحدود  با گذشت  

ساعت    1398-8-17در مورخه    5.9ورزقان، زمین لرزه ای با بزرگی    –کیلومتری جنوب شرق محل رخـداد زلـزله اهر    85در  

 های مختلف نشان داده شده است. گزارشات مكانی از سايت   1در جدول    بامداد بین دو شهر میانه و سراب رخ داد که  02:17

 

 شرقی لزله ترکمانچای آذربايجانرومرکز ز  1جدول 

 

 روش تحقیق      2
های آتشفشانی  نهشته   شود اين زمین لرزه دريافت میهای آن درو پسلرزه  1398آبان    17لرزه  بررسی پهنه رومرکز زمینپس از  

ارتفاعات بزقوش را تشكیل  ها بیشتر شامل ريولیت، آندزيت و توف بوده و  . اين نهشته(ب-1و   الف-1)شكل  ائوسن واقع شده است

 شود.  های شمالی بزقوش، تودهای آذرين جديدتر میوسن نیز ديده میدهند. در دامنهمی

های اصلی گسل در اين منطقه هستند ترسم ها يك سری گسل که در راستای گروهبه لحاظ تكتونیكی هرچند که در اين نقشه

نام برده شده   سراب از گسل بناوران  1:100000شناسی  ه و تنها در نقشه زمینای نشداصلی اشاره   گسلشده، ولی به طور خاص به  

 باشد.  است. اين گسل در واقع همان امتداد شرقی گسل جنوب بزقوش می

 )الف(                                                                                       )ب(                                 

 میانه  1:250000شناسی ترکمانچای بر روی نقشه زمین 1398آبان  17لرزه الف( گستره رومرکز زمین :1شكل

 سراب  1:100000شناسی ترکمانچای بر روی نقشه زمین 1398آبان  17رزه ل ب( گستره رومرکز زمین            

 شناسی کشور( )سازمان زمین 
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 کیلومتری شهر ترکمانچای  100: نقشه لرزه خیزی تا شعاع 2شكل

                           )الف(                                                                          )ب(                                                                       

 لرزه( بل از حذف پس)ق  : الف( نمودار بزرگی رخداد زلزله برحسب تعداد. ب( نمودار عمق برحسب تعداد3شكل

 

 

 )الف(                                                                       )ب(                           
 

 : الف( نمودار تعداد رخداد زلزله برحسب زمان. ب( نمودار بزرگی رخداد زلزله برحسب زمان 4شكل



 

 

215 

 
 خیزی : نمودار تعیین ضرايب لرزه5شكل 

 گیری نتیجه      3

بسیار  ات  لرزه مخرب متوالی از سمت مناطق شرق )سراب( به سمت مناطق غرب )تسوج(، نك رويداد اين پنج زمین

 دهد:  را نشان می زير مهم 

است. اين نكته از آن جهت اهمیت دارد که اين تفكر که   ایدر اين منطقه به صورت خوشه  گسلالگوی عملكرد    -1

تواند تبديل  لرزه بزرگ احتمال رويداد زلزله بزرگ بعدی کاهش يافته يا برطرف شده است، می ك زمینپس از رويداد ي

 زنی غلط گردد.  به يك گمانه

شود. به عبارت ديگر فعال شدن يك قطعه  اندرکنش بین قطعات گسلی در سامانه گسلی تبريز به وضوح ديده می  -2

منجر به وقوع زلزله بر روی قطعه گسلی مجاور خود گردد. مشابه اين الگو بر روی    تواند با ايجاد مكانیسم چكانشمی

(. بديهی  Stein et al., 1997 and Pondard et al., 2007گسل شمال آناتولی در کشور ترکیه نیز اتفاق افتاده است )

 يد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.  های آن بااست که احتمال وجود چنین الگوی در مورد زلزله اخیر ترکمانچای و پسلرزه

بدست آمد. که نشان    b=0.87و     a=4.72ضرايب لرزه خیزی  نوپوف،    - به روش گاردنرها  پس از حذف پسلره  -3

به تازگی فعالیت  نیمنطقه ترکمانچای در استان آذربايجان شرقی، از جمله مناطق فعال زمدهد  می ساختی است که 

 داده است.ای فراوانی در آن رخ لرزه

 

 منابع  
 شناسی کشور.  سازمان زمین –میانه   1:250000شناسی نقشه زمین -

 شناسی کشور.  سازمان زمین  –سراب  1:100000شناسی نقشه زمین -

  

Pondard, N., Armijo, R., King, C.P. Geoffrey., Meyer, B., Flerit, F. 2017, Fault interactions in the Sea of 

Marmara pull-apart (North Anatolian Fault): earthquake clustering and propagating earthquake sequences. 

Geophys. J. Int. (2007) 171, 1185–1197 
Stein, R.S., Barka, A.A. & Dieterich, J.H., 1997. Progressive failure on the North Anatolian fault since 

1939 by earthquake stress triggering, Geophys. J. Int., 128, 594–604. 
Gardner J, Knopoff L. 1974. Is the sequence of earthquakes in southern California, with aftershocks 

removed, poissonian. Bull Seismol Soc Am; 64 (5): 1363-7. 


